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Companhia Aberta

Companhia Aberta
FATO RELEVANTE

A SOMOS EDUCAÇÃO S.A. (B3: SEDU3) (“Somos”) e a SABER SERVIÇOS EDUCACIONAIS S.A.
(“Saber”), em cumprimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 358,
de 3 de janeiro de 2002, e, em continuidade aos fatos relevantes de 11 de outubro de 2018, 08 e 21 de
novembro de 2018, 28 de dezembro de 2018, 22 de fevereiro de 2019 e 14 e 25 de março de 2019, no
âmbito da oferta pública obrigatória para aquisição de até a totalidade de ações ordinárias de emissão da
Somos, por alienação de controle, cumulada com seu pedido de cancelamento de registro de companhia
aberta e sua consequente saída do segmento especial de negociação do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão (“OPA” e “B3”, respectivamente), vêm informar aos seus acionistas e ao mercado em geral
que, em reunião realizada nesta data, o conselho de administração da Somos manifestou-se
favoravelmente à aderência à OPA, por parte de seus acionistas minoritários, conforme parecer aprovado
e constante do anexo da ata da referida reunião.
Em complemento ao assunto, cumpre esclarecer que enquanto houver recursos depositados na conta
escrow, a Companhia buscará manter os acionistas informados sobre deduções de valores da referida
conta, de modo a lhes permitir acompanhar o saldo disponível, independente dos prazos de apuração
estabelecidos de maneira contratual.
Adicionalmente, na mesma oportunidade, também aprovou a nomeação do Sr. Júlio Fernando Cabizuca,
como membro do conselho de administração da Somos, na forma do §5.º, artigo 15, do estatuto social da
Somos, bem como do artigo 150, da Lei das Sociedades por Ações. A confirmação da nomeação do novo
conselheiro, portanto, será objeto de deliberação na primeira assembleia geral de acionistas posterior à
assembleia geral ordinária de 29 de abril de 2019. Tal nomeação dá-se por conta da vacância gerada com
a renúncia ao mesmo cargo por parte do Sr. Wolfgang Stephan Schwerdtle.
A ata da reunião do conselho de administração, que contém a íntegra do parecer sobre a OPA aprovado,
encontra-se disponível no website da Somos (http://ri.somoseducacao.com.br/) e no Sistema IPE da CVM
e da B3.
Este fato relevante é de caráter exclusivamente informativo e não constitui uma oferta de aquisição de
valores mobiliários ou uma solicitação de adesão à OPA.

São Paulo, 18 de abril de 2019.
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